
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INBRENGEN DUNNE DARM SONDE TEN 
BEHOEVE VAN MRI ONDERZOEK 

 
 

 

FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Inleiding 

MRI is een afkorting van Magnetic Resonance Imaging en is een 
methode om beelden te maken van het menselijk lichaam. 
Tijdens dit onderzoek wordt uw dunne darm zichtbaar gemaakt. 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats op 
de afdeling Radiologie, op de begane grond. Hier meldt u zich 
op de afgesproken tijd. 
 
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 
Bij verhindering 

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten? Anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen.  
 

Zwanger 
Hoewel er geen schadelijke effecten van MRI bekend zijn, doen 
wij het onderzoek liever niet als u zwanger bent. Neemt u, 
indien nodig, hierover contact op met uw behandelend arts. 
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de darmen helemaal 
schoon zijn, omdat voedselresten in de darm de beoordeling 
van het onderzoek kunnen bemoeilijken. Wilt u daarom de 
instructies voor het dieet van twee dagen nauwkeurig 
opvolgen? 
 
Twee dagen voor het onderzoek 
Gebruikt licht verteerbaar voedsel, maar niet te veel. 
 
Eén dag voor het onderzoek 
Ontbijt: Eén of twee witte boterhammen met kaas (geen 

boter), thee of koffie zonder melk. U mag geen bruin brood, 
fruit, melk, koolzuurhoudende dranken of troebel vruchtensap. 
Vanaf 12 uur mag u NIETS meer eten. Om 15.00 uur neemt u 
……………………..ml van het laxeermiddel (Prunacolon) in. Dit 
veroorzaakt korte tijd darmkrampen en diarree.  



Van 15.00 uur tot 22.00 uur neemt u elk uur een groot glas 

water of frisdrank zonder prik.  
Na 22:00 uur ’s avonds NIETS MEER DRINKEN!  
De dag van het onderzoek mag u niets meer eten en drinken. 
Indien het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u in de 
ochtend wel thee en een droog beschuitje.  We vragen aan u 
om 3 uur voor het onderzoek niet te eten, drinken, roken of 
kauwgom te gebruiken. 
Medicijnen kunt u met weinig water, gewoon innemen. 
 

Suikerpatiënten/ diabetes  
Houdt u zich aan het dieet dat in deze folder staat vermeld. Als 

u insuline gebruikt, overleg dan met uw behandelend arts of de 
diabetesverpleegkundige of en zo ja welke maatregelen u moet 
nemen. Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. 
Het is dus verstandig om iets te eten en te drinken mee te 
nemen. Vermeld bij het maken van uw afspraak dat u 
suikerpatiënt bent. We zorgen er dan voor dat u zo vroeg 
mogelijk op de dag een afspraak krijgt. 
 

Het onderzoek 
Een radioloog, gespecialiseerd arts, voert het onderzoek uit 
samen met een radiodiagnostisch laborant. 

Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam ontkleden. Tijdens 
dit onderzoek ligt/zit u op de onderzoektafel. De radioloog 
brengt een dun slangetje in uw neus of mond, en voert dit via 
de slokdarm en de maag naar de dunne darm. Dit kan in de 
keel  een vervelend gevoel geven. Tevens wordt er een 
infuusnaald in de arm ingebracht. Na het inbrengen van de 
sonde en infuusnaald wordt u naar de MRI kamer gebracht, hier 
vind het daadwerkelijke onderzoek plaats. (Zie MRI folder). 
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken, zoals u 

gewend bent. U kunt iets meenemen om na het onderzoek te 
nuttigen. Soms hebt u nog enige uren na het onderzoek een 
wat onaangenaam gevoel in de buik.  

 

 

 



De uitslag 
De radioloog stuurt een verslag van het onderzoek naar uw 
behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw 
volgende afspraak. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van 
de afdeling Radiologie. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar via 
010 893 00 00. 
opgeblazen. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel 
krijgen, dit is normaal en verdwijnt direct.  
 

Na het onderzoek  
Het dunne holle buisje wordt verwijderd en het ontstane gaatje 
wordt afgedrukt en verbonden. 
 

Duur  
Het onderzoek duurt 60 to 90 minuten.  
 

Bijwerkingen  
De contrastvloeistof kan soms bij mensen met een allergie, 
astma of bronchitis en suikerziekte (diabetes) bijwerkingen 
veroorzaken. U kunt daarvan gaan niezen, jeuk krijgen of 
misselijk worden. Vertel altijd aan uw arts of verpleegkundige 
wanneer u overgevoelig bent voor contrastvloeistof of voor 

jodium op de huid.  
 

Belangrijk! 
De contrastvloeistof mag niet gebruikt worden in combinatie 
met het geneesmiddel Glucophage (Metformine). Indien u dit 
middel gebruikt dient u dit op de dag van het onderzoek niet 
meer in te nemen en het gebruik pas 2 dagen na het onderzoek 
te hervatten. Over het algemeen zullen de bloedsuikers 
daardoor iets stijgen. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt 
u contact op nemen met uw diabetesverpleegkundige, uw 
huisarts of uw internist. 

 

Complicaties  
Bij een dotterbehandeling kunnen soms complicaties ontstaan. 
Dit komt zeer zelden voor en kan eigenlijk altijd door de 
radioloog of de (vaat) chirurg worden hersteld. Na het 



onderzoek ontstaat soms een bloeduitstorting bij de shunt. Dit 

verdwijnt vanzelf in enkele weken.  
 

De uitslag  
De radioloog vertelt u het resultaat van de behandeling.  
 

Vragen? 
Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen 
heeft. U kunt ons dan gerust bellen via 010 – 893 0000. 
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